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Amendamentul 14
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a unui sistem comunitar de 
înregistrare a transportatorilor de materiale 
radioactive

de instituire a unui sistem comunitar de 
înregistrare a transportatorilor de materiale 
radioactive

Or. en

Amendamentul 15
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice, în special articolul 31 al doilea 
paragraf și articolul 32,

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special
articolul 91,

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
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rules should be dealt with under the Treaty.

Amendamentul 16
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

întrucât Comisia a prezentat propunerea 
în temeiul articolelor 31 și 32 din Tratatul 
Euratom, care se referă la siguranță, însă 
serviciul juridic al Consiliului a afirmat 
că obiectivele sunt legate de funcționarea 
pieței; prin urmare, din punct de vedere 
juridic nu este posibilă o armonizare 
totală a prezentului regulament în temeiul 
Tratatului Euratom, deoarece statele 
membre își păstrează în mod legitim 
dreptul de a pune în aplicare măsuri mai 
stricte, în cazul în care doresc acest lucru,

Or. en

Amendamentul 17
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere propunerea Comisiei,
elaborată după obținerea avizului unui 
grup de persoane numite de către 
Comitetul Științific și Tehnic,

având în vedere propunerea Comisiei
Europene,

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
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2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendamentul 18
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Referirea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului 
European,

hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară,

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendamentul 19
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Referirea 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Parlamentului recunoaște obiectivul general de a reduce 
povara normativă asupra industriei, însă 
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European, ar solicita să se analizeze în continuare 
impactul economic pe care regulamentul 
propus l-ar avea asupra numeroaselor 
întreprinderi mici care transportă 
materiale radioactive pe teritoriul unui 
singur stat membru;
având în vedere avizul Parlamentului 
European,

Or. en

Justificare

Acest aspect este important, deoarece Comisia a afirmat că efectele specifice asupra IMM-
urilor sunt foarte dificil de calculat pe baza datelor disponibile, iar consultarea online a 
părților interesate s-a desfășurat pe o perioadă foarte scurtă (10 decembrie 2007 – 28 
ianuarie 2008, inclusiv perioada de Crăciun).

Amendamentul 20
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 33 din tratat solicită statelor 
membre să stabilească dispozițiile 
adecvate pentru a asigura respectarea 
normelor de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante.

(1) Directiva 2008/68/CE privind 
transportul interior de mărfuri 
periculoase stabilește normele referitoare 
la transportul interior de mărfuri 
periculoase, inclusiv de materiale 
radioactive, pe șosele, pe calea ferată și pe 
căi navigabile interioare;

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Amendamentul 21
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Normele de securitate de bază privind 
protecția sănătății lucrătorilor și a 
populației împotriva pericolelor prezentate 
de radiațiile ionizante sunt stabilite de 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliului din 
13 mai 1996. Directiva respectivă se 
aplică tuturor practicilor care implică un 
risc datorat radiațiilor ionizante emise de 
o sursă artificială sau naturală de radiații, 
inclusiv transportului.

(2) Transportul de materiale radioactive, 
asemenea transportului de alte mărfuri 
periculoase, ar trebui să se desfășoare în 
conformitate cu normele internaționale 
privind mărfurile periculoase și poluante, 
precum și cu Acordul privind Transportul 
Rutier Internațional al Produselor 
Periculoase (ADR), regulamentele 
referitoare la transportul feroviar 
internațional de mărfuri periculoase 
(RID) și Acordul european privind 
transportul internațional al mărfurilor 
periculoase pe căi navigabile interioare 
(ADN), astfel cum se definește în 
Directiva 2008/68/CE privind transportul 
interior de mărfuri periculoase;

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendamentul 22
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Deoarece transportul este singura 
practică având un caracter frecvent 
transfrontalier, transportatorilor de 
materiale radioactive li se poate cere să se 
conformeze cerințelor legate de sistemele 
de raportare și autorizare din mai multe 
state membre. Prezentul regulament 
înlocuiește aceste sisteme de raportare și 
autorizare din statele membre cu un sistem 
unic de înregistrare valabil în întreaga 
Comunitate Europeană a Energiei 
Atomice (denumită în continuare 
„Comunitatea”).

(4) Deoarece transportul este singura 
practică având un caracter frecvent 
transfrontalier, transportatorilor de 
materiale radioactive li se poate cere să se 
conformeze cerințelor legate de sistemele 
de raportare și autorizare din mai multe 
state membre. Prezentul regulament 
înlocuiește aceste sisteme de raportare și 
autorizare din statele membre cu un sistem 
unic de înregistrare.

Or. en

Amendamentul 23
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru transportatorii aerieni și 
maritimi există deja astfel de sisteme de 
înregistrare și certificare. Regulamentul 
(CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 
decembrie 1991 privind armonizarea 
cerințelor tehnice și a procedurilor 
administrative în domeniul aviației civile 
prevede că transportatorii aerieni au 
nevoie de un certificat specific de operator 
aerian pentru a putea transporta mărfuri 
periculoase. Pentru transporturile pe 
mare, Directiva 2002/59/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2002 instituie un sistem 
comunitar de monitorizare și informare 
privind traficul navelor maritime. Se 

eliminat
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consideră că certificatele eliberate de 
autoritățile aeronautice civile și sistemul 
de raportare pentru navele maritime pun 
în aplicare în mod satisfăcător cerințele 
de raportare și autorizare prevăzute de 
Directiva 96/29/Euratom. În consecință, 
nu este necesară o înregistrare a 
transportatorilor aerieni și maritimi în 
temeiul prezentului regulament pentru ca 
statele membre să poată asigura 
respectarea normelor de securitate de 
bază în aceste moduri de transport.

Or. en

Amendamentul 24
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, trebuie să i se confere 
Comisiei competențe de executare. Aceste 
competențe trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie,

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a se asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, trebuie să i se confere 
Comisiei competențe de executare. Aceste 
competențe trebuie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie,

(7) În vederea instituirii Sistemului 
electronic de înregistrare a 
transportatorilor, competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din TFUE ar trebui delegată 
Comisiei. Este deosebit de important ca în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Comisia, atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
Consiliu.

Or. en

Amendamentul 26
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Prezentul regulament asigură și menține 
norme de securitate adecvate în vederea 
protejării populației și a mediului pe 
durata transportului de materiale 
radioactive.

Or. en

Amendamentul 27
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament instituie un sistem 
comunitar de înregistrare a 
transportatorilor de materiale radioactive, 
care facilitează sarcina statelor membre de 
a asigura respectarea normelor de 
securitate de bază privind protecția 
sănătății lucrătorilor și a populației 
împotriva pericolelor generate de 
radiațiile ionizante, stabilite de 
Directiva 96/29/Euratom.

(1) Prezentul regulament instituie un sistem 
comunitar de înregistrare a 
transportatorilor de materiale radioactive, 
care facilitează sarcina statelor membre de 
a asigura respectarea dispozițiilor din 
Directiva 2008/68/CE privind transportul 
interior de mărfuri periculoase.

Or. en

Justificare

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament’s adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Amendamentul 28
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică oricărui 
transportator care transportă materiale 
radioactive în interiorul Comunității, din 
țări terțe către Comunitate și din 
Comunitate către țări terțe. Prezentul 
regulament nu se aplică transportatorilor 
care transportă materiale radioactive pe 

(2) Prezentul regulament se aplică oricărui 
transportator care transportă materiale 
radioactive în interiorul Comunității, din 
țări terțe către Comunitate și din 
Comunitate către țări terțe.
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calea aerului sau pe mare.

Or. en

Amendamentul 29
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) „mărfuri periculoase - materiale 
radioactive cu risc înalt” înseamnă 
materiale radioactive care pot fi deturnate 
de la utilizările prevăzute pentru a fi 
folosite în acte teroriste și care pot 
produce, ca urmare, consecințe grave, 
precum pierderi de vieți omenești în masă 
sau distrugeri în masă, astfel cum sunt 
definite în apendicele A.9. la IAEA 
Nuclear Security Series No.9 „Security in 
the Transport of Radioactive Material”
(AIEA, Securitate Nucleară, Seria nr. 9,
„Securitatea în transportul materialelor 
radioactive”) Viena, 2008;

(e) „mărfuri periculoase - materiale 
radioactive cu risc înalt” înseamnă 
materiale radioactive care pot fi eliberate 
în mod accidental sau deturnate de la 
utilizările prevăzute pentru a fi folosite în 
acte teroriste și care pot produce, ca 
urmare, consecințe grave, precum pierderi 
de vieți omenești în masă sau distrugeri în 
masă, astfel cum sunt definite în apendicele 
A.9. la IAEA Nuclear Security Series No.9
„Security in the Transport of Radioactive 
Material” (AIEA, Securitate Nucleară, 
Seria nr. 9, „Securitatea în transportul 
materialelor radioactive”) Viena, 2008;

Or. en

Amendamentul 30
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „colet exceptat” înseamnă orice colet 
al cărui conținut radioactiv permis nu 
depășește nivelurile de activitate prevăzute 
în secțiunea IV tabelul V din 
Regulamentul AIEA privind transportul 
în siguranță al materialelor radioactive, 

eliminat
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Cerințe de securitate nr. TS-R-1, Viena, 
2009, sau o zecime din aceste limite, în 
cazul transportului prin poștă, și care este 
clasificat ONU 2908, 2909, 2910 sau 
2911;

Or. en

Amendamentul 31
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transportatorii de materiale radioactive 
trebuie să dispună de o înregistrare 
valabilă, obținută în conformitate cu 
articolul 5. Înregistrarea permite 
transportatorului să efectueze transporturi 
în întreaga Uniune.

(1) Transportatorii de materiale radioactive 
trebuie să dispună de o înregistrare 
valabilă, obținută în conformitate cu 
articolul 5. Înregistrarea permite 
transportatorului să efectueze transporturi 
în întreaga Uniune. Cu toate acestea, 
fiecare transport de materiale radioactive 
va trebui să fie autorizat în mod specific 
de autoritatea competentă.

Or. en

Amendamentul 32
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un titular al unor licențe sau al unor 
înregistrări valabile eliberate în 
conformitate cu Directiva 96/29/Euratom 
pentru manipularea materialelor 
radioactive sau pentru utilizarea 
echipamentelor care conțin materiale sau 

eliminat
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surse radioactive poate să transporte 
aceste materiale sau surse fără a dispune 
de înregistrare în temeiul prezentului 
regulament, dacă transportul este inclus 
în licențele sau înregistrările valabile în 
toate statele membre pe teritoriul cărora 
se desfășoară transportul.

Or. en

Amendamentul 33
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cerințele naționale de raportare și 
autorizare care sunt suplimentare față de 
cerințele prevăzute de prezentul 
regulament se pot aplica numai pentru 
transportatorii următoarelor materiale:

(4) Cerințele naționale de raportare și 
autorizare care sunt suplimentare față de 
cerințele prevăzute de prezentul 
regulament sunt posibile. Fiecare stat 
membru își păstrează dreptul de a aplica 
norme mai stricte pentru operațiunile de 
transport național efectuate prin 
utilizarea de mijloace de transport 
înmatriculate sau puse în circulație pe 
teritoriul acestuia.

(a) materiale fisile, cu excepția uraniului 
natural sau a uraniului sărăcit care a fost 
iradiat exclusiv într-un reactor termic;
(b) mărfuri periculoase - materiale 
radioactive cu risc înalt.

Or. en

Justificare

Dispozițiile aplicabile în prezent și stabilite în Directiva 2008/68/CE privind transportul 
interior de mărfuri periculoase nu trebuie slăbite.
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Amendamentul 34
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) materiale folosite pentru a genera 
energie prin fisiune și pentru a elimina 
astfel de materiale.

Or. de

Justificare

În unele state membre, opoziția față de energia nucleară este atât de răspândită încât 
respectarea, respectiv adoptarea unor dispoziții naționale trebuie să aibă întâietate față de o 
legislație UE uniformă.

Amendamentul 35
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Înregistrarea nu este necesară în cazul 
transportatorilor care transportă exclusiv 
colete exceptate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 36
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fiecare stat membru își menține 
dreptul de a reglementa sau interzice 
transportul de materiale radioactive pe 
teritoriul propriu, din alte motive decât 
cele care țin de siguranță, cum ar fi din 
motive de securitate națională sau de 
protecție a mediului.

Or. en

Justificare

Dispozițiile aplicabile în prezent și stabilite în Directiva 2008/68/CE privind transportul 
interior de mărfuri periculoase nu trebuie slăbite.

Amendamentul 37
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Transportul de materiale radioactive 
se desfășoară în conformitate cu normele 
și standardele internaționale privind 
mărfurile periculoase și poluante stabilite 
de UNECE, precum și cu Acordul privind 
Transportul Rutier Internațional al 
Produselor Periculoase (ADR), 
regulamentele referitoare la transportul 
feroviar internațional de mărfuri 
periculoase (RID) și Acordul european 
privind transportul internațional al 
mărfurilor periculoase pe căi navigabile 
interioare (ADN), astfel cum se definește 
în Directiva 2008/68/CE privind 
transportul interior de mărfuri 
periculoase.

Or. en
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Amendamentul 38
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Materialele radioactive nu se 
transportă pe calea aerului.

Or. en

Amendamentul 39
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La solicitarea înregistrării, 
solicitantul trebuie să demonstreze că 
dispune de mijloacele financiare necesare 
pentru a acorda compensații și daune în 
cazul în care are loc un accident în care 
este implicat convoiul de care este 
responsabil, după principiul „poluatorul 
plătește”.

Or. fr

Amendamentul 40
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Fiecare stat membru ar trebui să își 
mențină dreptul de a reglementa sau 
interzice transportul de materiale 
radioactive pe teritoriul propriu, din alte 
motive decât cele care țin de siguranță, 
cum ar fi din motive de securitate 
națională sau de protecție a mediului.

Or. en

Amendamentul 41
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Norme de securitate comune

Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte delegate în conformitate cu articolul 
10, un ansamblu de norme de securitate 
comune pe care trebuie să le respecte 
transportatorii de materiale radioactive. 
Aceste norme includ, printre altele, 
cerințe privind urgențele radiologice și 
măsurile de informare și de instruire. La 
stabilirea acestor norme, Comisia va ține 
seama de toate normele care sunt în 
vigoare în prezent la nivelul statelor 
membre și va stabili normele Uniunii la 
nivelul aplicabil în statul membru cu cel 
mai ridicat nivel de protecție.

Or. en
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Amendamentul 42
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 a
Dispoziții speciale privind transporturile 

de materiale radioactive cu risc înalt
Pentru convoaiele care transportă 
combustibil uzat din centralele nucleare, 
materiale fisile sau mărfuri periculoase –
materiale radioactive cu risc înalt se 
aplică următoarele cerințe:
(a) Autoritatea competentă trebuie să se 
asigure că transportatorul beneficiază de 
securitatea necesară pentru protecția 
convoiului, pentru a evita orice risc de 
terorism nuclear. Această securitate se 
asigură de către autoritățile competente 
ale statului membru prin care trece 
convoiul.
(b) În timpul fazelor de stocare 
temporară, când convoiul staționează, 
trebuie luate toate măsurile pentru a ține 
publicul și lucrătorii la distanță de convoi. 
Acest lucru înseamnă că unui convoi care 
transportă astfel de materiale nu îi este 
permis să staționeze pe liniile dintr-o gară 
care este folosită de populație.

Or. fr

Justificare

Pentru a proteja mediul și sănătatea, dar și pentru a împiedica furturile/atacurile teroriste, 
trebuie să se facă o distincție între convoaiele care transportă combustibil uzat din centralele 
nucleare, materiale fisile și mărfuri periculoase (materiale radioactive cu risc înalt) și alte 
convoaie.
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Amendamentul 43
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și menține un Sistem
electronic de înregistrare a transportatorilor
(ESCReg) pentru supravegherea și 
controlul transportului de materiale 
radioactive. Comisia definește informațiile 
care trebuie introduse în sistem, 
specificațiile tehnice și cerințele ESCReg.

(1) Prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 10, Comisia 
instituie și menține Sistemul electronic de 
înregistrare a transportatorilor (ESCReg) 
pentru supravegherea și controlul 
transportului de materiale radioactive și
definește informațiile care trebuie 
introduse în sistem, specificațiile tehnice și 
cerințele ESCReg.

Or. en

Amendamentul 44
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) ESCReg acordă acces restrâns și
securizat autorităților competente ale 
statelor membre, transportatorilor 
înregistrați și solicitanților, sub rezerva 
dispozițiilor relevante privind protecția 
datelor cu caracter personal, prevăzute de 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Autoritățile 
competente au acces la toate datele 
disponibile.

(2) ESCReg acordă acces securizat 
autorităților competente ale statelor 
membre, transportatorilor înregistrați și 
solicitanților, sub rezerva dispozițiilor 
relevante privind protecția datelor cu 
caracter personal, prevăzute de Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Autoritățile competente au 
acces la toate datele disponibile.

Or. en

Amendamentul 45
Marina Yannakoudakis
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia nu este responsabilă pentru 
conținutul și acuratețea informațiilor 
transmise prin ESCReg

(3) Comisia nu este responsabilă pentru 
conținutul informațiilor transmise prin 
ESCReg, iar aceste informații trebuie să 
fie corecte, transparente și furnizate în 
timp util.

Or. en

Amendamentul 46
Pavel Poc

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transportatorii ar trebui să depună 
cererile de înregistrare prin intermediul 
unei interfețe web centrale. Sistemul de 
înregistrare online pentru transportatori 
trebuie să fie disponibil în avans, testat și 
funcțional.

Or. en

Amendamentul 47
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În termen de opt săptămâni de la 
emiterea confirmării de primire, dacă 
consideră că informațiile prezentate sunt 
complete și conforme cu dispozițiile 
prezentului regulament, ale Directivei 

(4) În termen de patru săptămâni de la 
emiterea confirmării de primire, cu 
posibilitate de prelungire dacă se 
consideră că este necesar timp 
suplimentar pentru a garanta siguranța 
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96/29/Euratom și ale Directivei 
2008/68/CE, autoritatea competentă 
eliberează un certificat de înregistrare a 
transportatorului.

publică, autoritatea competentă eliberează 
un certificat de înregistrare a 
transportatorului dacă consideră că 
informațiile prezentate sunt complete și 
conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament, ale Directivei 96/29/Euratom 
și ale Directivei 2008/68/CE.

Or. en

Amendamentul 48
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă autoritatea competentă refuză să 
elibereze certificatul de înregistrare a 
transportatorului pe motiv că cererea este 
incompletă sau nu respectă cerințele 
aplicabile, aceasta răspunde în scris 
solicitantului în termen de opt săptămâni 
de la emiterea confirmării de primire.
Înaintea refuzului, autoritatea competentă îi 
cere solicitantului să-și corecteze sau să-și 
completeze cererea în termen de trei 
săptămâni de la primirea acestei solicitări.
Autoritatea competentă furnizează o 
declarație privind motivele refuzului.

Dacă autoritatea competentă refuză să 
elibereze certificatul de înregistrare a 
transportatorului pe motiv că cererea este 
incompletă sau nu respectă cerințele 
aplicabile, aceasta răspunde în scris 
solicitantului în termen de patru săptămâni 
de la emiterea confirmării de primire.
Înaintea refuzului, autoritatea competentă îi 
cere solicitantului să-și corecteze sau să-și 
completeze cererea în termen de trei 
săptămâni de la primirea acestei solicitări.
Autoritatea competentă furnizează o 
declarație privind motivele refuzului.

Or. en

Amendamentul 49
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care un transportator are 
nevoie de un permis în regim de urgență 
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și această urgență poate fi justificată prin 
reducerea riscurilor pentru pacienți, un 
exemplu fiind furnizarea de materiale 
radioactive utilizate în spitale pentru 
diagnostic și tratament, sau pentru 
curățarea materialelor radioactive în 
urma unui accident sau a unui incident 
terorist, se poate emite și aproba o cerere 
certificată în cel mai scurt timp posibil, în 
funcție de gravitatea incidentului.

Or. en

Amendamentul 50
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Dacă cererea sa de eliberare a unui 
certificat de înregistrare este respinsă, 
solicitantul poate depune o contestație în 
conformitate cu dispozițiile legale 
naționale aplicabile.

(7) Dacă cererea sa de eliberare a unui 
certificat de înregistrare este respinsă, 
solicitantul poate depune o nouă cerere în 
conformitate cu procedura de înregistrare 
descrisă în prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 51
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Un certificat de înregistrare valabil este 
recunoscut de toate statele membre.

(8) Un certificat de înregistrare valabil este 
recunoscut de toate statele membre, cu 
excepția cazului în care există o dispoziție 
constituțională contrară la nivel național.

Or. de
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Amendamentul 52
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Încălcarea dispozițiilor prezentului 
regulament are drept consecință 
declararea nulității certificatului de 
înregistrare.

Or. de

Amendamentul 53
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Certificatul de înregistrare a 
transportatorului este valabil pentru o 
perioadă de cinci ani și poate fi reînnoit în 
urma depunerii unei cereri de către 
transportator.

(9) Certificatul de înregistrare a 
transportatorului este valabil pentru o 
perioadă de doi ani și, după verificarea 
conformității de către autoritatea 
competentă, poate fi reînnoit în urma 
depunerii unei cereri de către transportator.

Or. en

Amendamentul 54
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Autoritățile competente în materie de 
radioprotecție efectuează controale 
inopinate cel puțin o dată pe an la fiecare 
deținător al unui certificat de înregistrare. 
În mod periodic, autoritățile competente 
se asigură că, după sosirea lor la 
destinația finală, convoaiele sunt 
controlate, astfel încât vehiculele, 
vagoanele sau vapoarele contaminate să 
nu poată fi reutilizate fără să fi fost 
decontaminate.

Or. fr

Amendamentul 55
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 
de formare și instruire, suspendarea,
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului.

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, în primul rând prin suspendare 
imediată cu scopul de a proteja sănătatea 
lucrătorilor și a publicului larg, iar apoi, 
dacă se consideră necesar, prin notificări 
scrise, măsuri de formare și instruire, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului.

Or. en
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Amendamentul 56
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 
de formare și instruire, suspendarea, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului.

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 
de formare și instruire, suspendarea, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului. În plus, în cazul 
încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament, autoritatea competentă 
declară nul un certificat de înregistrare 
care a fost deja emis în mod 
corespunzător. 

Or. de

Amendamentul 57
Toine Manders

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea suspendă imediat 
transportul de materiale radioactive de 
către transportatorul în cauză și aplică 
măsurile de impunere a respectării 
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de formare și instruire, suspendarea, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului.

legislației care se înscriu în cadrul juridic al 
statului membru respectiv, precum 
notificări scrise, măsuri de formare și 
instruire, suspendarea, revocarea sau 
modificarea înregistrării sau urmărirea 
penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului. Alte state membre și 
Comisia sunt informate despre toate 
cazurile de neconformitate. 
Autoritatea competentă din statul membru 
unde este înregistrat transportatorul 
revizuiește înregistrarea transportatorului 
în cauză.
Cazurile de neconformitate se raportează 
ESCReg.

Or. en

Justificare

Un stat membru ar trebui cel puțin să revizuiască înregistrarea transportatorului dacă 
primește informații de la un alt stat membru potrivit cărora transportatorul nu se 
conformează cerințelor.

Amendamentul 58
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea aplică măsurile de 
impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 
de formare și instruire, suspendarea, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 

(1) Dacă un transportator nu se 
conformează cerințelor prezentului 
regulament, autoritatea competentă a 
statului membru în care a fost depistată 
neconformitatea suspendă imediat orice 
transport de materiale radioactive de către 
transportatorul în cauză și aplică măsurile 
de impunere a respectării legislației care se 
înscriu în cadrul juridic al statului membru 
respectiv, precum notificări scrise, măsuri 
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urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului.

de formare și instruire, suspendarea, 
revocarea sau modificarea înregistrării sau 
urmărirea penală, în funcție de impactul 
neconformității asupra securității și de 
antecedentele în materie de conformitate 
ale transportatorului. Pentru a preveni 
fraudele, se vor stabili sancțiuni disuasive 
pentru cazurile de neconformitate.
Alte state membre și Comisia sunt 
informate despre toate cazurile de 
neconformitate. Cazurile de 
neconformitate se raportează ESCReg și 
se fac publice pe internet.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 6 al raportorului.

Amendamentul 59
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru în care a fost constatată 
neconformitatea comunică 
transportatorului și autorităților competente 
ale statelor membre în care transportatorul
intenționa să transporte materiale 
radioactive informații cu privire la măsura 
de impunere a respectării legislației 
aplicată și o declarație privind motivele 
aplicării acestei măsuri. Dacă 
transportatorul nu se conformează măsurii 
de impunere a respectării legislației 
aplicată în temeiul alineatului (1), 
autoritatea competentă a statului membru 
în care transportatorul și-a stabilit sediul 
social sau, dacă transportatorul este stabilit 
într-o țară terță, autoritatea competentă a 

(2) Autoritatea competentă a statului 
membru în care a fost constatată 
neconformitatea comunică 
transportatorului și autorităților competente 
ale statelor membre implicate sau oricărui 
alt stat membru care solicită informații 
unde intenționa transportatorul să 
transporte materiale radioactive, informații 
cu privire la măsura de impunere a 
respectării legislației aplicată și o declarație 
privind motivele aplicării acestei măsuri.
Dacă transportatorul nu se conformează 
măsurii de impunere a respectării legislației 
aplicată în temeiul alineatului (1), 
autoritatea competentă a statului membru 
în care transportatorul și-a stabilit sediul 
social sau, dacă transportatorul este stabilit 
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statului membru prin care transportatorul 
intenționa să intre pentru prima dată pe 
teritoriul Comunității revocă înregistrarea.

într-o țară terță, autoritatea competentă a 
statului membru prin care transportatorul 
intenționa să intre pentru prima dată pe 
teritoriul Comunității revocă înregistrarea.

Or. en

Amendamentul 60
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia comunică informațiile respective 
și orice modificări ale acestora tuturor 
autorităților competente din Comunitate 
prin ESCReg.

Comisia comunică informațiile respective 
și orice modificări ale acestora tuturor 
autorităților competente din Comunitate,
prin ESCReg, și le publică pe internet.

Or. en

Justificare

Publicul ar putea fi interesat să știe care este autoritatea competentă și punctul național de 
contact, motiv pentru care aceste informații ar trebui să fie disponibile.

Amendamentul 61
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informațiile privind normele naționale 
de radioprotecție care se aplică 
transportului de materiale radioactive 
trebuie să fie ușor accesibile
transportatorilor prin intermediul 
punctelor de contact.

(2) Informațiile privind normele naționale 
de radioprotecție care se aplică 
transportului de materiale radioactive 
trebuie să fie ușor accesibile prin 
intermediul punctelor de contact.
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Or. en

Justificare

Publicul ar putea fi interesat să știe ce norme se aplică, motiv pentru care aceste informații 
ar trebui să fie disponibile.

Amendamentul 62
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea transportatorilor, punctul de 
contact și autoritatea competentă dintr-un 
stat membru furnizează informații 
complete cu privire la cerințele aplicabile 
transportului de materiale radioactive pe 
teritoriul statului membru respectiv.

La cererea transportatorilor sau a altor 
părți interesate, punctul de contact și 
autoritatea competentă dintr-un stat 
membru furnizează informații complete cu 
privire la cerințele aplicabile transportului 
de materiale radioactive pe teritoriul 
statului membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 63
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează în vederea armonizării 
cerințelor lor de eliberare a unei înregistrări 
și pentru a asigura aplicarea armonizată și 
controlul armonizat al aplicării prezentului 
regulament.

Autoritățile competente ale statelor 
membre cooperează în vederea armonizării 
cerințelor lor de eliberare a unei înregistrări 
și pentru a asigura aplicarea armonizată și 
controlul armonizat al aplicării prezentului 
regulament. Autoritățile competente au 
obligația să comunice fără întârziere 
autorităților competente din celelalte state 
membre încălcarea dispozițiilor din 
prezentul regulament.
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Amendamentul 64
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 a
Informarea publicului

Pentru a favoriza protecția publicului, 
trebuie să se asigure publicitatea privind 
convoiul. În acest scop, autoritățile locale 
trebuie să fie informate cu o săptămână în 
avans despre trecerea convoiului în 
apropierea zonelor locuite. În plus, 
convoiul trebuie să fie semnalizat în așa 
fel încât publicul și persoanele care 
lucrează pentru transportator și 
încărcător să poată identifica 
periculozitatea acestuia. 

Or. fr

Amendamentul 65
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punere în aplicare Exercitarea delegării de competențe

Or. en
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Amendamentul 66
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
care instituie Sistemul electronic de 
înregistrare a transportatorilor (ESCReg) 
descris la articolul 4.

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționate în prezenta directivă 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.

Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 11.

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de la (…).
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 4 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 67
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Comitetul consultativ
Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.
Atunci când se face trimitere la prezentul 
alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Comitetul consiliază și asistă Comisia în 
îndeplinirea sarcinilor sale prevăzute de 
prezentul regulament.
Comitetul este format din experți numiți 
de statele membre și experți numiți de 
Comisie și este prezidat de un 
reprezentant al Comisiei.

Or. en

Amendamentul 68
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este asistată de un comitet. Acesta Comisia este asistată de un comitet instituit 
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este un comitet în sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de 
către Comisie.

sub egida Grupului european de 
reglementare pentru siguranța nucleară 
(ENSREG). Acesta este un comitet în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 69
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul este format din experți numiți de 
statele membre și experți numiți de 
Comisie și este prezidat de un reprezentant 
al Comisiei.

Comitetul este format din experți numiți de 
statele membre și experți numiți de 
Comisie și este prezidat de un reprezentant 
al unui stat membru, ales prin rotație.

Or. en

Amendamentul 70
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Norme privind conflictul de legi

În cazul în care dispozițiile naționale 
intră în conflict cu normele din prezentul 
regulament, primează dispozițiile 
constituționale ale statelor membre.
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Justificare

Raportul dintre dreptul european secundar și dreptul constituțional al statelor membre este 
tratat diferit în literatura juridică de specialitate. Pentru mai multă claritate este nevoie, prin 
urmare, de o dispoziție referitoare la conflictul de legi.

Amendamentul 71
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 1 – tabel – partea B – subpunctele 1-4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon și adresa de e-mail a 
reprezentantului organizației 
transportatorului (persoana împuternicită să 
angajeze organizația transportatorului):

1. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon fix și mobil și adresa de 
e-mail a reprezentantului organizației 
transportatorului (persoana împuternicită să 
angajeze organizația transportatorului):

2. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon și adresa de e-mail a 
persoanei de contact cu autoritățile pentru 
probleme tehnice/administrative (care este 
responsabilă pentru conformitatea cu 
reglementările în vigoare a activităților 
desfășurate de transportator):

2. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon fix și mobil și adresa de 
e-mail a persoanei de contact cu autoritățile 
pentru probleme tehnice/administrative
(care este responsabilă pentru 
conformitatea cu reglementările în vigoare 
a activităților desfășurate de transportator):

3. Numele, funcția și adresa completă a 
consilierului de securitate (numai pentru 
modurile de transport interior și numai 
dacă este vorba de o altă persoană decât 
cele menționate la punctele 1 sau 2):

3. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon fix și mobil și adresa 
de e-mail a consilierului de securitate
(numai pentru modurile de transport 
interior și numai dacă este vorba de o altă 
persoană decât cele menționate la punctele 
1 sau 2):

4. Numele, funcția și adresa completă a 
responsabilului cu implementarea 
Programului de radioprotecție, dacă este 
vorba de o altă persoană decât cele 
menționate la punctele 1, 2 sau 3:

4. Numele, funcția, adresa completă, 
numărul de telefon fix și mobil și adresa 
de e-mail a responsabilului cu 
implementarea Programului de 
radioprotecție, dacă este vorba de o altă 
persoană decât cele menționate la punctele 
1, 2 sau 3:

Or. en
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Amendamentul 72
Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 7 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care transportatorul trebuie să 
adauge detalii suplimentare sau 
clarificări în privința cererii, vă rugăm să 
indicați acestea mai jos: 

Or. en

Amendamentul 73
Michèle Rivasi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 4 – subpunctul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subsemnatul, transportator, certific prin 
prezenta că respect toate normele de 
securitate comune stabilite de Comisie în 
conformitate cu articolul 3a din prezentul 
regulament.

Or. en


